OZV č. 1/2018

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
pro vlastníka stavby určené k individuální rekreaci
A. Údaje o poplatníkovi (vlastník nemovitosti)

Jméno a příjmení : ……………………………………………………………………………..
Rodné číslo :

……………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Telefon, e-mail *) :

……………………………………………………………………...

B. Údaje o nemovitosti
Adresa umístění nemovitosti : …………………………………………………………………
(ulice, č.p., obec, PSČ)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Podpisem této ohlašovací povinnosti prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi
o zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou součástí této ohlášky, a na základě toho
souhlasím s tím, aby správce, kterým je Město Kynšperk nad Ohří, IČO 002 59 454, se sídlem
Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zpracoval mé osobní údaje v rozsahu:
- jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím
nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů.

Datum:
Podpis:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto dokumentem Vám poskytujeme úplné informace o Vašich právech souvisejících se
zpracováním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Město Kynšperk nad Ohří, IČO 002
59 454, se sídlem Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
A) Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje
o zpracování Vašich osobních údajů je:
Město Kynšperk nad Ohří, IČO 002 59 454, se sídlem Jana A. Komenského 221/13, 357 51
Kynšperk nad Ohří
Kontaktní informace: tel.: +420 352 350 433, datová schránka: ca8by3x,
URL: www.kynsperk.cz, e-mail: podatelna@kynsperk.cz.
B) Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným
nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení EU č. 679/2016.
Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem ohlašovací povinnosti k místním poplatkům
probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti.
C) Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme osobní údaje jen v rozsahu nezbytně nutném pro správu daní.
D) Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?
S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, které odpovídá technické úrovni
dostupných prostředků.
E) Jaká jsou Vaše práva k Vašich osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči
nám jako správci můžete uplatnit:
 právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup osobním
údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme
 právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo
neúplné
Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným uvedenému správci či pověřenci pro
ochranu osobních údajů – paní Bc. Soně Kinderové, adresa pro doručování: Jana
A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří; tel: +420 352 350 433; e-mail:
kinderova@kynsperk.cz.

